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 49-49 یاضیر ادیمپیاِل یمقدمات مرحله لیمسا یراهنما
 

مسایل نهایی  ای برای مقدمهاول  سوال 7نهایی هستند.  یمساله 9و  مقدماتی  سوال 7ِالیمپیاد شامل  یاین مرحله از مسابقه

 .استفاده شونددر مسایل نهایی تواند میبه دست آمده در این مسایل  و شهود اطالعات یهستند. همه

 :یلمسا ینا یکار کردن رو یبرا یکل های یهتوص

 .باید انجام دهیدچه کار که را بخوانید تا دقیقا بدانید  مسابقهمتن  یابتدا همه -

باشد. زمان زیادی را برای مسایل نهایی باقی بگذارید،  مقدماتی صرف می کنید، یبرای هفت مسالهی که حواستان به زمان -

  دو ساعت. حداقل

 کنید، پس از هر مساله نتایج را با یکدیگر در میان بگذارید. اگر در تیم، کارها را بین خودتان تقسیم می -

 "یدکن یبررس"سواالت 

   برند. " را به کار می...بررسی کنید" عبارت چندین سوال  -

تری  ساده اید، اگر الزم بود سواالت هایی انجام داده چه بررسیکه توضیح دهید جزییات ذکر در این قبیل سواالت همیشه با 

و سعی کنید آن ها  را بررسی کنید جایگزینهای گزینه و بسنده نکنید" هیدد"به سوال پاسخ  که فقطبه اینکنید،  بررسیرا 

 س آن داوری خواهد شد.های شما بر اسا ها معیارهایی است که بررسی این .را توسعه دهید

 کنید.همواره به طور شفاف بیان کنید که چه چیزی را بررسی می -

ها را شرح داده و  ، در گزارش خود آنبا روند سوال وفق می دهیدرا  فرآیندهاییها یا  اگر در زمان کار کردن روی مسایل روش -

 همچنین علت این تغییر را ذکر کنید.

 :یدده یلتحو
 مسایل نهایی الف و ب  

 به عنوان پیوست 7تا  1 مقدماتی مسایل 

 :یداور
 د:می گیرننظر  وران در دا ها بخشی از نکاتی است که دراین

 های نهایی پاسخ واضح و خوانا بودن -

 قدر کار کامل استهچ -

 استفاده از ریاضیات چگونگی -

 های انجام شده های بیان شده و توجیه انتخاب استدالل -

 اند داده شدهسواالت تا چه عمقی پاسخ  -

 ارایه: ظاهر، انسجام، خوانایی، تصاویر و غیره -

 خالقیت )ریاضی( در بسط دادن مسایل -

 !یدو موفق باش یدلذت ببر

 

  



 

 مقدمه
 تحویل را درب منزل خریدتان یدهید و همه اینترنت سفارش می با استفاده ازدیگر الزم نیست برای خرید از خانه خارج شوید. 

به ها بسته  اوقات گاهیسنگین خبری نیست، کافی است بسته را از پستچی تحویل بگیرید.  حمل جعبه هایدیگر از  .بگیرید

کنید  شک می گ است کهآن قدر بزر  بسته یاندازهاید، اما  گوشتی سفارش داده یچیک پ شما .بزرگ هستند ای غیر منتظرهشکل 

و  دهد اتفاق رخ می را اینچکنید که  بررسی می مسابقه. در این است داخل بستهبا تجهیرات کامل یک دریل برقی شاید که 

 بندی سفارشات چیست. بهترین راه بسته

 

 
 

 تراکم میزان
  .نامند تراکم می میزان ،است ف شدهکاال مصرجای دادن که برای را  درصد فضای داخل جعبه

 

تر فضای جعبه با هوا بیش .شتداخواهد بندی شود، مقدار زیادی فضای خالی وجود  بزرگی بسته یاگر جسم کوچکی در جعبه

 است. کمتراکم  میزان( پر شده است تا خود جسم. در این صورت، یونولیت)یا 

 

دهد، همچنین،  ( را افزایش میها بندی )و پر کننده مواد بسته یبه وضوح هزینه کمتراکم  میزان؟ یک ایراد استآیا این 

ها در یک محفظه یا  تر باشند، تعداد کمتری از آن الزم بزرگ یها از اندازه اگر بستهشود.  هم زیاد می و نقل حملهایهزینه

تر خواهد بود. در نتیجه توانست باشد کم ای که می از اندازه ،کامیون یا محفظه هم برای تراکم میزانشود. پس  کامیون جا می

 خواهد داشت.تری هم در بر بیش یو هزینه ؛بیشتری مورد نیاز خواهد بود یبارگیری، رانندگی و تخلیه

 

روند.  نمی ،کاالهستندهرییکهدقیقامتناسببااندازهیاه جعبه سفارش پستی به سراغ استفاده ازهای  با این وجود، شرکت

هر  بندی کارگران بستهبندی است، چون  برای بسته بیشتر زمان صرف به معنایبرای جعبه ها، استفاده از سایزهای بسیار متنوع 

باشند و  در دسترسباید  هاجعبهمناسب بگردند. همچنین، همه این  یبه دنبال بستهباید  ن تعداد بسیار متنوع بسته ها،از بیبار 

 پستی در که یک شرکت سفارش ییها جعبهانواع کند. پس تعداد  میاشغال  را فضای انبارموضوع به میزان قابل توجهی، این 

 .شود محدود می قرار می دهد،دسترس 

 

 کاالهای مختلف بهینه شود؟ برای تراکم میزانهایی داشته باشند تا  ها باید چه اندازه ست: جعبها پرسش این

 

شود.  کنیم در هر بسته فقط یک کاال قرار داده می کنیم: فرض می ای شروع می شده از وضعیت سادهکار را در این مساله، ما 

کاالی مورد هم اندازه که دقیقا مستطیلی است  مکعب یعبهحمل هر کاال یک ج برای بهینه یکنیم که بسته همچنین فرض می

 % است.111تراکم  میزاندر این وضعیت  . استنظر 

 

 



 

 مقدماتی یلمسا

 
 

برای شروع، شرکت آمبرفرز تنها سه  .است آمبرِفرزنام این شرکت افتتاح شده است: یک شرکت جدید سفارش پستی در آمبرهاون

 ش دارد:محصوالت کاال در فهرست

  

 متر( سانتی 91 در  97در 49 )ابعادساز قهوه یک 

 (19 در 11 در  43)کن یک مخلوط 

 متر( سانتی  2 در 11 در 91زن دستی )یک هم 

 

به تنهایی  زنیا یک همو کن ساز، یک مخلوط یک قهوه برای جای دادن مستطیل بگردید که مکعب یباید به دنبال ابعاد یک جعبه

  مناسب باشد.

 1 ی مساله

 کنید.تراکم آن را برای هر کدام از کاالها جداگانه محاسبه  میزانابعاد این جعبه را تعیین کنید و 

 

ست که ا ند. پرسش اینجعبه مختلف استفاده کنوع دو از گردد. پس تصمیم گرفتند که  تراکم باالتری می میزانامبرفرز به دنبال 

 حاصل شود.تراکم  میزانباالترین  مستطیل متفاوت استفاده شود تای مکعبچه ابعادی برای این دو جعبه

 2 یمساله

م از کاالها به تنهایی هر کدابرای ها را  تراکم این جعبه میزاندو جعبه چیست و این برای که ابعاد بهینه  بررسی کنید

 .حساب کنید

 

تراکم یک جعبه برای یک کاالی خاص اطالعات  میزانپس  د.فروش را میتعداد متفاوتی  ،کاالانواع مختلف از   معموال یک شرکت

 یکاالها و همه یتراکم همه میزاندهد. نیاز به معیار جدیدی داریم که  بندی به دست نمی چندانی درباره کارآیی فرآیند بسته

 کند. ها را ترکیب جعبه

 

 3 یمساله

موقعیت  4( بیاندیشید و آن را برای 9های مساله  ترکیبی )برای جعبه میزان تراکمبه روشی برای به دست آوردن یک 

 :محاسبه کنیدزیر مختلف 

 شود. مقدار مساوی فروخته میبه همه کاالها  .أ 

 است. 1:  9:  1زن برابر کن و هم ساز، مخلوط نسبت تعداد قهوه .ب 

 است. 9:  1:  1برابر زن کن و هم ساز، مخلوط نسبت تعداد قهوه .ج 



 

 

 9 یمساله

تراکم ترکیبی را به  میزانترین  های باالیی چه ابعادی از دو جعبه بهینه موقعیتکه برای هر یک از  بررسی کنیدحاال 

 .آورد وجود می

 

 .رود یبه کار م یبیتراکم ترک میزان یتراکم به معنا میزانپس،  یناز ا

 

این موضوع ممکن است بر روی انتخاب ابعاد  ،باال دیدیدطور که در  همانشوند.  سفارش داده نمی نسبتکاالها با یک ی همه

 ها تاثیر بگذارد. جعبه

 تراکم تغییر داده باشید. میزان یبرای محاسبهرا شاید طی این مراحل روش خودتان 

 9 یمساله

 اید. تغییر دادهتراکم )ترکیبی( را شرح دهید. اگر الزم بود بگویید چه چیزی را  میزان ینهایی خود برای محاسبه روش

دلخواه قابل استفاده باشد.  شرکتای نوشته شود که برای همه قابل فهم باشد و برای هر  توضیحات باید به گونه

  همچنین روشتان را در مسایل بعدی به کار ببرید.

 

 یبعد یلمسا
 گذارد. ها تاثیر می جعبه یبهینه یشده بر روی اندازه فهمیدید که نسبت کاالهای سفارش داده

 

 6 یمساله

، شود ر به بهترین سطح تراکم میمنجسه کاال را که  بندی برای بسته   تعدادی قانون کلی برای تعیین ابعاد دو جعبه

هارا: نسبت کاالهای سفارش داده شده را تغییر دهید تا بفهمید هر بار چه ابعادی از جعبهراهنمایی .استخراج نمایید

 دارید.الزم

 

: یک ختفروساز، مخلوط کن و همزن، امبرفرز یک کاالی چهارمی را هم خواهد  عالوه بر قهوه

 متر. سانتی 92در  43در  91اسپرسو ساز با ابعاد 

 

 

 

 7 یمساله

 ی موجودها  آیا این کار با همین جعبه بررسی کنیدتراکم بهینه با دو جعبه برسد.  میزانخواهد به  شرکت هنوز می

 که آیا نسبت کاالهای سفارش داده شده درو این؟ را تغییر دهیم  ها جعبه اندازهپذیر است یا معقول است که  امکان

 کند یا خیر. جا تغییری ایجاد میاین

 

 

  



 

 یینها یلمسا
ها،  کن ُتسترها، مخلوطسازها،  رساند: قهوه قلم کاالی متفاوت را به فروش می 91بیش از  در نهایتو  درحال رشداستامبرفرز 

 اند. فهرست شده 1پیوست ها در ها و غیره. این کاالها و ابعاد آن زنهم

 

نه تنها برای ابعاد، بلکه برای این که چند نوع های درستی انجام شود.  این کاالها، الزم است که انتخاب یبندی بهینه برای بسته

تراکم ترکیبی چندان باال نخواهد بود در حالی که  میزانمتفاوت استفاده شود. اگر تنها یک جعبه استفاده شود، احتماال  یجعبه

مناسب خواهد داشت.  یدرصد خواهد بود، چون هر کاال یک جعبه111تراکم  میزانجعبه مختلف استفاده شود،  99 از اگر

. پس تراکم باالتر، بهتر میزانقدر هجعبه استفاده شود، بهتر است، از سوی دیگر: هر چ تری ازست: هر قدر انواع کما قانون این

 هایی انجام گیرد. باید انتخاب

 

  بخش الف:

شود  کاالهای مختلف سفارش داده میجعبه استفاده کنید و تعداد مساوی از  1توانید حداکثر  فرض کنید که می

 .های مساوی( )یعنی نسبت

ست که ا تان باشد: هدف آنمختلف بیاندیشید. حواس یجعبه 1 یبه روشی برای تعیین ابعاد بهینهدر این موقعیت 

 .اش را تان را بیان کنید، نه نتیجه روش

 

 بخش ب:

تراکم به دست بیاورد، تا  میزانهای استفاده شده و  تعداد جعبه یرابطه یخواهد درکی دربارهشرکت امبرفرز می

 .تواند تغییر کند البته تعداد کاالهای سفارش داده شده از هر نوع می ای بگیرند. عاقالنهبتوانند تصمیم 

های سفارش  و به نسبتتراکم  میزانبه  ها جعبهانواع گونه تعداد که با آن نشان دهید چ کنید ارائه کلیاتیروش یا 

امبرفرز شرح دهید. شرکت باید بتواند به این را در گزارشی برای شرکت سفارش پستی .ربط دارد کاالهای متفاوت

به بیان دیگر: شما برای  گیری کند.ها تصمیمهای مختلف و ابعاد آن تنهایی و بر اساس این گزارش روی تعداد جعبه

  .بگیرند ایشدهحسابکنید تا بتوانند تصمیم  گیرید، بلکه روش واضحی را برای آنان بیان می ها تصمیم نمیآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1پیوست   

 ارتفاع عرض طول محصول

 43 71 72 قهوهساز 1

 43 13 11 مخلوطکن 7

دستیهمزن 4  11 9 72 

 31 79 43 اسپرسوساز 3

 Senseo 43 19 42قهوهساز 1

 71 11 14 آسیابقهوه 6

 32 2 2 مخلوطکندستی 2

 73 16 73 تُستر 3

 41 76 41 تُستر 9

 46 19 74 غذاساز 12

 42 73 44 نانساز 11

 46 72 32 نانساز 17

 32 76 79 جاروبرقی 14

 121 42 44 جاروبرقی 13

 43 12 11 جاروشارژی 11

 47 79 42 اسپرسوساز 16

 12 73 73 قهوهساز 12

 42 77 76 قهوهساز 13

 73 42 42 چرخگوشت 19

 67 32 27 همزنخمیر 72

 43 43 11 اجاق 71

 47 79 32 ماکروویو 77
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11 11 2 3 7 
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91 12 13 17 

 

 
 

99 91 

 

 


